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معايوت امًربُذاشتي

دستًرالعمل تكمیل پًشٍ پريوذٌ خاوًار
«خاوًارَای ساکه درمىاعق حاشیٍ شُرَا ي سكًوت گاٌ َای غیر رسمي»
ارديبُشت 1394

الف ) راَىمای مصاحبٍ گری :
ٌطز آٚضی اعالفبت جبٔـ  ٚوبُٔ زض ظٔی ٝٙجٕقیت ٚ ٚضقیت سالٔت آ٘بٖ وّیسی تطیٗ اثعاض زض ضاستبی تسٚیٗ سیبستٟب ٔ ٚساذالت
ٔٙغجك ثب ٘یبظٞبی جبٔقٔ ٝحسٛة ٔی ٌطزز  .زض غٛضت فسْ جٕـ آٚضی ایٗ اعالفبت ٘ ،ؾبْ سالٔت ٕٔىٗ است ثس ٖٚزض ٘ؾط ٌطفتٗ
٘یبظٞبی ٚالقی ٙٔ ،بثـ ضا زض ٔسیط غیط ٚالقی  ٚغیط اثط ثرص ٞعیٕ٘ ٝٙبیس .
زض ضاستبی اجطای عطح تح َٛسالٔت زض ثرص ثٟساضت تٛسظ ٚظاضت ٔتجٛؿ  ٚاجطای ثطٖأ ٝتبٔیٗ ٔطالجتٟبی اِٚی ٝسالٔت زض ٔٙبعك
ٔحط ْٚحبضی ٝضٟطٞبی وطٛض ٙٔ ،بعمی اظ  6ضٟطستبٖ استبٖ  ،جٟت اجطای ثط٘بٔ ٝا٘تربة ضس ٜاست .
ثب تٛج ٝث ٝإٞیت زلت  ٚغحت اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ ٔ ،طبضوت ٕٞ ٚىبضی ٔٛثط ضٕب  ،ث ٝفٛٙاٖ ٔػبحجٌ ٝط ثسیبضحیبتی است .
ضفبیت ٔٛاضز ظیط ث ٝضٕب وٕه ذٛاٞس وطز تب ثتٛا٘یس ٚؽبیف ٔٛضز ا٘تؾبض ضا ث ٝعٛض ٔغّٛة ث ٝا٘جبْ ضسب٘یس :
 لجُ اظ ضطٚؿ پطسطٍطی ذٛزتبٖ ضا ثب وبضت ضٙبسبیی ث ٝپبسرٍٛی ذب٘ٛاض ٔقطفی ٕ٘بییس .
 ایجبز احسبس آضأص زض اِٚیٗ اضتجبط ثب پبسرٍ ٛإٞیت ظیبزی زاضز .
 ثب ا٘تربة فجبضات ٔٙبست ٕٞ ،ىبضی ٔٙبست ٔربعت ضا جّت وٙیس  ٚسقی وٙیس ضفتبضتبٖ زٚستب٘ ٝثبضس .
ٔ ػبحج ٝضا ثب وست اجبظ ٜاظ پبسرٍ ٚ ٛثبایٗ فجبضات آغبظ وٙیس :

« ٔب اظ عطف ٔطوع ثٟساضت ضٟطستبٖ  ٚثٙٔ ٝؼ ٚض تطىیُ پط٘ٚس ٜسالٔت ذب٘ٛاز ٜضٕب آٔس ٜایٓ ِ .صا ثطای تطىیُ  ٚثجت اعالفبت
ٔصوٛض ٘یبظ ث ٝجٕـ آٚضی اعالفبتی زض ٔٛضز سالٔت ذب٘ٛازٞ ٜب زاضیٓ  ،اجبظٔ ٜی زٞیس ضطٚؿ وٙیٓ »
 ظٔبٖ ٔػبحجٌ ٝطی ضا زض ٘ؾط زاضت ٝثبضیس  ٚثطای ٔست ظٔبٖ عٛال٘ی غحجت ٘ىٙیس  ،اظ عطفی زض ع َٛناض  ،فجّ ٓٞ ٝث ٝذطج
٘سٞیس .
ٞ یچ سٛاِی ضا ثس ٖٚپبسد ٍ٘صاضیس.
 اظ پبسرٍ ٛث ٝذبعط ٕٞىبضی  ٚظٔب٘ی و ٝزض اذتیبض ضٕب لطاض زاز ٜاست تطىط وٙیس .
یادآيری  :در صًرتی کٍ خاوًاری حاضز تٍ َمکاری وثاشد  ،السم است شىاسىامٍ خاوًار

( ريی

جلد ) تکمیل گزدد ي تا مداد عثارت « پزسشگزی مجدد » قید شًد  .تدیُی است ایىگًوٍ مًارد
تایستی تالفاصلٍ پس اس اتمام پزسشگزی ي در فزآیىد لکٍ گیزی مًرد اقدام قزار گیزد .
در پایان مصاحبه کارت مراجعه به پایگاه سالمت را که قبال مهر شده است  ،پس از امضا به مصاحبه شونده تسلیم نمایید.
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ب) جلذ پريوذٌ خاوًار


عىًان مزکش تُداشت شُزستان :
فٛٙاٖ ٔطوع ثٟساضت ضٟطستبٖ ٘ٛضت ٝضٛز.



مزکش سالمت جامعٍ :
٘بْ  ٚضٕبض ٜتّفٗ ٔطوع سالٔت جبٔقٔ( ٝطوع ثٟساضتی زضٔب٘ی سبثك) ضا ثٛٙیسیس.



پایگاٌ سالمت:
٘بْ ٚضٕبض ٜتّفٗ پبیٍب ٜسالٔت (پبیٍب ٜثٟساضتی سبثك ) ضا ثٛٙیسیس .
(اٌط پبیٍب ٜزض زاذُ فضبی ٔطوع سالٔت جبٔقٔ ٝستمط است  ،فٛٙاٖ پبیٍب ٜسالٔت  ،ضٕیٕٔ ٝطوع لیس ٌطزز) .



جديل کد گذاری :
جس َٚوسٌصاضی پط٘ٚسٞ ٜب ثٙٔ ٝؾٛض ایجبز سبذتبض ٔٙبست زض ثط٘بٔ ٝسطضٕبضی جٕقیتی ذب٘ٛاض ٞبی تحت پٛضص  ٚآٔبزٜ
سبظی ثستط ٔٙبست ثطای ٚضٚز اِىتط٘ٚیىی زازٞ ٜب  ،ثطٚظ ضسب٘ی زازٞ ٜب  ٚا٘جبْ پیٍیطی ٞبی ثقسی عطاحی ضس ٜاست  .ثرص
ٞبی ٔرتّف جس َٚث ٝضطح ظیط است :
 oکد استان  :ثطای وّی ٝپط٘ٚسٞ ٜب وس ِ 02حبػ ضس ٜاست .
 oکد شُزستان  :وس ضٟطستبٖ ذٛز ضا ثط اسبس جس َٚظیط ثجت ٕ٘بییس .
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 oکد مزکش سالمت جامعٍ ي پایگاٌ سالمت  :ایٗ وس ٞب تٛسظ ٔطوع ثٟساضت استبٖ زض اذتیبض ٔطوع ثٟساضت ضٟطستبٖ لطاض
ٌطفت ٝاست و ٝثط ایٗ اسبس ثجت ٔی ٌطزز .
 oکد حًسٌ  :جٕقیت تحت پٛضص  ٚحٛظ ٜفّٕىطز ٞط وبضضٙبس ٔطالت سالٔت ضا یه حٛظٔ ٜی ٘بٔٙس ؤ ٝی تٛا٘س ضبُٔ یه
یب چٙس ثّٛن جٕقیتی ثبضس  .وس حٛظٞ ٜب  ٓٞتٛسظ ٚاحس ٌستطش ضٟطستبٖ زض اذتیبض پبیٍبٞ ٜبی سالٔت ٌصاضتٔ ٝی
ضٛز  .اِجت ٝالظْ ث ٝشوط است وٞ ٝط وبضضٙبس ٔطالت سالٔت ٔسئٞ َٛط حٛظٔ ٜی ثبیست زض پبیبٖ ٞط ضٚظ سطضٕبضی ِیست
ذب٘ٛاض ٞب ی سطضٕبضی ضس ٜضا ثط اسبس ٔسیط حطوت  ٚضٕبض ٜسبذتٕبٖ زض زاذُ ٞط ثّٛن زض زفبتطی و ٝزض اذتیبض آٟ٘ب
ٌصاضتٔ ٝی ضٛز ٚاضز ٕ٘بیٙس .


شمارٌ تلًک :
ضٕبض ٜثّٛن ثطاسبس ثّٛن ثٙسی ا٘جبْ ٌطفت ٝتٛسظ ٔطوع ثٟساضت ضٟطستبٖ و ٝلجال تٛسظ ٚاحس ٌستطش ضٟطستبٖ تقییٗ
ضس ٜاست ٛ٘ ،ضتٔ ٝی ضٛز .



شمارٌ خاوًار :
ضٕبض ٜای است و ٝپس اظ ا٘جبْ ثّٛن ثٙسی تقییٗ ضس ٜاست.



وام سزپزست خاوًار:
ٔٙؾٛض اظ سطپطست ذب٘ٛاض  ،یهی اظ افضبی ذب٘ٛاض است و ٝزض ذب ٘ٛاض ثٕٞ ٝیٗ ٘بْ ضٙبذتٔ ٝی ضٛز  .زض غٛضتی و ٝسضپطست
ٔطرع ٘جبضس ٔسٗ تطیٗ فض ٛذب٘ٛاض سطپطست ذب٘ٛاض تّمی ٔی ٌطزز  .زض ذب٘ٛاضٞبی یه ٘فط ٜذٛز ضرع  ،سطپطست ذب٘ٛاض
تّمی ٔی ٌطزز .
( ٕٝٞافطازیى ٝیه البٔتٍب ٜیب ٚاحس ٔسى٘ٛی ٔطتطن زاض٘س  ٚفال ٜٚثط آٖ  ٓٞذطج ٘یع ٞستٙس  ،یه ذب٘ٛاض ضا تطىیُ ٔیسٙٞس )



کد ملی سزپزست خاوًار :
وس ّٔی سطپطست ذب٘ٛاض پس اظ ٔطبٞس ٜوبضت ّٔی ثجت ٔی ضٛز  .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝوس ّٔی ٘مص اسبسی زض تىٕیُ پط٘ٚسٜ
ذب٘ٛاض  ٚثجت اِىتط٘ٚیىی آٖ زاضز  ،زض ثجت آٖ زلت وبفی ٔقٌٕ َٛطزز .



آدرس پستی :
آزضس وبُٔ ذب٘ٛاض ث ٝزلت ٘ٛضت ٝضٛز .زض غٛضت فسْ ٚجٛز پالن ،ذظ تیطٌ ٜصاضت ٝضٛز.
زضذػٛظ ٚاحس ٞبی آپبضتٕب٘ی  ،حتٕبً ث ٝتطتیت ظیط فُٕ ضٛز :
ٚ oاحسٞبی آپبضتٕب٘ی زض یه عجم ٝضا اظ سٕت ضاست ث ٝچپ ضٕبضٌ ٜصاضی ٕ٘بییس .
ٚ oاحسٞب زض عجمبت آپبضتٕب٘ی ضا اظ پبییٗ تطیٗ عجم ٝث ٝثبالتطیٗ عجم ٝضٕبضٌ ٜصاضی ٕ٘بییس
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وس پستی ضا ثط اسبس ٔٛاضز ٔٙسضج زض لجٛؼ آة  ،ثطق  ٚتّفٗ  ،پس اظ ضٚیت  ٚثب زلت شوط ٕ٘بییس

 .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝوس

پستی ٘مص اسبسی زض ثجت اِىتط٘ٚیىی پط٘ٚس ٜذب٘ٛاض زاضز  ،زض ثجت آٖ زلت وبفی ٔقٌٕ َٛطزز .


مدت سکًوت در محل فعلی (سال):
ٔست ظٔبٖ سى٘ٛت زض آزضس فقّی ذب٘ٛاض ث ٝزلت لیس ٌطزز.
(سقی ضٛز ثب زلت زض ا٘جبْ ٔػبحج ٝاظ ٘ٛضتٗ پبسد تمطیجی ذٛززاضی ضٛز).



شمارٌ تلفه ثاتت :
ضٕبض ٜتّفٗ ثبثت ذب٘ٛاض ٘ٛضت ٝضٛز.



کارشىاس مزاقة سالمت :
٘بْ ٘ ٚبْ ذب٘ٛازٌی وبضضٙبس ٔطالت سالٔت تٙؾیٓ وٙٙس ٜپط٘ٚسٛ٘ ٜضت ٝضٛز .

ج ) مشخصات اعضای خاوًار:


ردیف:
ضٕبض ٜضزیف ث ٝتطتیت اظ یه ٘ٛضتٔ ٝیطٛز  .زض جسٔ َٚطرػبت افضبی ذب٘ٛاض تب  12ضزیف پیص ثیٙی ضس ٜاست  .الظْ است
زض غٛضتی و ٝتقساز افضبی ذب٘ٛاض ثیص اظ ٘ 12فط ثبضس جٟت ثمی ٝافطاز  ،وپی جسٔ َٚصوٛض ث ٝپٛض ٝضٕیٕٔ ٝی ٌطزز .
تطتیت ٘ٛضتٗ افطاز ث ٝایٗ شضح است :
سطپطست ذب٘ٛاض ٕٞ ،سط سطپطست (زض غٛضت ثیص اظ یه ٕٞسط ث ٝتطتیت سٗ )  ،فطظ٘ساٖ اظ ثعضي ث ٝوٛچه  ،فطٚس  ٚزأبز
سطپطست ٘ ، ٜٛ٘ ،تیج ، ٝپسض ٔ ٚبزض سطپطست  ،ذٛاٞط  ٚثطازض سطپطست  ،سبیط ذٛیطب٘ٚساٖ سطپطست  ،غیط ذٛیطب٘ٚساٖ
سطپطست .


وام يوام خاوًادگی :

٘بْ ٘ٚبْ ذب٘ٛازٌی افطازی و ٝزض ذب٘ٛاض ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ضا حتی االٔىبٖ پس اظ ضٚیت ضٙبسٙبٔ ٝزضج ٕ٘بییس .


کدملی :
وس ّٔی وّی ٝافطاز پس اظ ٔالحؾ ٝوبضت ّٔی ثجت ٔیطٛز ( ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝوس ّٔی ٘مص اسبسی  ٚپبی ٝزض تىٕیُ پط٘ٚس ٜذب٘ٛاض
 ٚثجت اِىتط٘ٚیىی آٖ زاضز  ،زض ثثت آٖ زلت وبفی ٔقٌٕ َٛطزز )



جىس :
جٙسیت افضبی ذب٘ٛاض ثطاسبس ٔطز  ٚظٖ ٘ٛضت ٝضٛز.
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وسثت:
٘سجت افضبی ذب٘ٛاض ثب سطپطست ٛ٘ ،ضتٔ ٝی ضٛز.



تاریخ تًلد:
تبضید تِٛس ثطحست ضٚظ ٔ ،ب ٚ ٜسبَ اظ ضٚی ضٙبسٙبٔ ٝیب وبضت ّٔی ٘ٛضت ٝضٛز .



شُز محل تًلد :
ضٟط ٔحُ تِٛس ضا ثب تٛج ٝث ٝضٙبسٙبٔ ٝلیس ٕ٘بییس .



يضعیت تاَل:
یىی اظ حبالت ٕٞسطزاضٕٞ ،سط ٔطزٕٞ ،ٜسط جسا ضسٞ ، ٜطٌع اظزٚاج ٘ىطز ٜضا ضبُٔ ٔیطٛز .



میشان سًاد:



ٔیعاٖ سٛاز فطز لیس ٔی ضٛز ثتطتیت  :ثیسٛاز  ،سٛاز ذٛا٘سٖ ٛ٘ ٚضتٗ ،پبیبٖ اثتسایی  ،پبیبٖ زٚض ٜضإٙٞبیی

(ٔتٛسغ ٝا، ) َٚ

زیپّٓ  ،فٛق زیپّٓ ( وبضزا٘ی ) ِ ،یسب٘س ( وبضضٙبسی)  ،فٛق ِیسب٘س (وبضضٙبسی اضضس )  ٚثبالتط
(ثطای وٛزوبٖ ظیط  6سبَ تیط ٜثٍصاضیس)


شغل:
ضغُ فقّی فطز ٘ٛضت ٝضٛز  .ضٕٙب اظ زضج فٙبٚیٗ ضغُ آظاز  ٚسبیط فٙبٚیٗ ٔج ٟٓذٛززاضی ضٛز (.ثطای وٛزوبٖ ظیط  6سبَ تیطٜ
ثٍصاضیس).



وًع تیمٍ پایٍ :
٘ٛؿ ثیٕ ٝزضٔب٘ی پبیٞ ٝطفطز ثب تٛج ٝث ٝزفتطچ ٝثیٕ ٝآٖ فطز ٘ٛضت ٝضٛز ( .اٌط فطز پبسرٍ ، ٛآٌبٞی ٘ساضز ،زفتطچ ٝثیٕ ٝضا ضٚیت
ٕ٘بییس).



وًع تیمٍ تکمیلی :
٘ٛؿ ثیٕ ٝتىٕیّی ٞطفطز ثب تٛج ٝث ٝاؽٟبض فطز  ٚضٚیت وبضت ٔطثٛعٛ٘ ٝضت ٝضٛز.



تلفه َمزاٌ :
ضٕبض ٜتّفٗ ٕٞطا ٜسطپطست ذب٘ٛاض ٞ ٚطیه اظ افضبی ذب٘ٛاض زض غٛضت ٚجٛز ٛ٘ ،ضت ٝضٛز .
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د ) يضعیت اجتماعي  ،اقتصادی خاوًار :


وحًٌ تصزف محل سکًوت :
زض ذػٛظ ٔبِىیت ٚاحس ٔسى٘ٛی ث ٝیىی اظ ٔٛاضز اضبض ٜوٙیس .
زض غٛضتیى ٝسبذتٕبٖ ٔٛضز استفبز ٜذب٘ٛاض ٔتقّك ث ٝسبظٔبٖ ٞب  ٚازاضات زِٚتی است ٌ ،عی ٝٙسبظٔب٘ی ضا فالٔت ثع٘یس

 .الظْ ثٝ

شوط است و ٝاؽٟبضات فطز پبسرٍٔ ٛالن ٔی ثبضس .


عمدٌ تزیه مىثع درآمد خاوًار :
ثطای تقییٗ فٕس ٜتطیٗ ٔٙجـ زضآٔس ذب٘ٛاض  ،یىی اظ ٔٛاضز ٔٛضز اضبض  ٜضا فالٔت ثع٘یس ٙٔ .ؾٛض اظ زضیبفت وٕه اظ غٙسٚق ٞبی
ذیطی ، ٝزضیبفت وٕه ٞبی ٔبِی اظ سبظٔبٟ٘ب  ٚغٙسٚق ٞبی ٔحّی ٙٔ ٚغم ٝای غیط زِٚتی ٔی ثبضس .



پًشش ساسمان َای حمایتی :
اٌط ذب٘ٛاز ٜتحت پٛضص سبظٔبٖ ٞبی حٕبیتی وٕیت ٝأساز یب ثٟعیستی ٔی ثبضس ٔطرع وٙیس .



معلًلیت عضًی اس اعضای خاوًار :
تقساز افضبی ٔقّ َٛذب٘ٛاض ضا ٔطرع ٕ٘بییس .
« وٓتٛاٖ یب ٔقّ َٛث ٝوسی ٌفتٔ ٝیضٛز و ٝثط اثط ٘مع جسٕی یب شٙٞی ،اذتالَ لبثُ تٛجٟی ث ٝعٛض ٔستٕط ثط سالٔت
ٚوبضآیی فٕٔٛی  ٚیب زض ضئ ٖٛاجتٕبفی  ،التػبزی  ٚحطفٝای ا ٚثٚ ٝجٛز آیس  ،ث ٝعٛضی و ٝایٗ اذتالَ  ،اظ استمالَ فطزی،
اجتٕبفی  ٚالتػبزی ٚی ثىبٞس » .



دستزسی تٍ رساوٍ َای الکتزيویک :
اٌط حسالُ یىی اظ افضبی ذب٘ٛاض ث ٝیىی اظ أىب٘بت وبٔپیٛتط  ،ایٙتط٘ت  ٚیب تّٛیعی ٖٛزستطسی زاضز ٛٔ ،اضز ضا ٔطرع وٙیس .



کار کًدک  5تا  14سالٍ تزای دستمشد :
زض غٛضتی و ٝوٛزن  5تب  14سبِ ٝذب٘ٛاض ثطای اذص زستٕعز ث ٝوبض اضتغبَ زاضز

 .زض ایٗ لسٕت تقساز آٟ٘ب ضا لیس ٕ٘بییس .

«وٛزوبٖ وبض ضبُٔ وٛزوب٘ی است و ٝثیص اظ ضسیسٖ ث ٝسٗ لب٘٘ٛی وبض ٘بٌعیط ٚاضز ثبظاض وبض ٔی ض٘ٛس  ٚوبض ظٚز ضس آٟ٘ب ٔب٘ـ
ضضس عجیقی  ،جسٕب٘ی ،ضٚا٘ی  ٚاجتٕبفی آٟ٘ب ضس ٜاست  .وٛزوب٘ی و ٝث ٝغٛضت ٔسا ٚ ْٚپبیساض ث ٝذسٔت ٌطفتٔ ٝیض٘ٛس و ٝایٗ
أط آٟ٘ب ضا زض ثیطتط اٚلبت اظ ضفتٗ ثٔ ٝسضس ٚ ٝتجطثۀ زٚضاٖ وٛزوی ثیثٟطٔ ٜیسبظز  ٚسالٔت ضٚحی  ٚجسٕی آٟ٘ب ضا تٟسیس
ٔیوٙس .وبض وٛزوبٖ ٕٔىٗ است ضىُ فبزی وبضٔعز  ٚزضوبضذب٘ٞ ٝب ٔ ،قبزٖ ٔ ،عاضؿ  ٚثرطٟبی ذسٔبتی ضا زاضت ٝثبضس  ٚیب
ٕٔىٗ است ثػٛضت آظاز  ٚوست  ٚوبض ذیبثب٘ی ثبضس  .وبض آٟ٘ب ٕٔىٗ است ٘یٕٚ ٝلت یب تٕبْ ٚلت  ٚفػّی یب وبضٌط زائٓ ثبضس .
ٕٔىٗ است ایٗ وٛزوبٖ زستٕعز ذٛز ضا ثػٛضت جٙسی یب پِٛی ثٍیط٘س یب اسبسبً وبضوٗ ذب٘ٛازٌی ثی ٔعز ثبضٙس  .فس ٜای اغالً
ٔعز ٍ٘یط٘س  ٚتٟٙب ثطای سطپٙبٔ ٚ ٜحّی جٟت حٕبیت یب ثطای ٔقبش وبض وٙٙس » .
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امکاوات خاوًار :
ثطای آٌبٞی اظ ٚضقیت ضفبٞی  ،ذب٘ٛاض ٞطوساْ اظ ٔٛاضز شوط ضس ٜضا زاضا ٔی ثبضس ٔطرع ٕ٘بییس .



محل سکًوت قثلی خاوًار:
ٔحُ سى٘ٛت لجّی ذب٘ٛاض ضا ثب شوط ضٟط یب ضٚستب ٔطرع ٕ٘بییس .

ٌ) يضعیت محل سكًوت از وظر بُذاشت محیظ :


وًع ساختمان :
پس اظ ٔطبٞسٛ٘ ٜؿ سبذتٕبٖ ،ثطاسبس ضز ٜثٙسی ا٘جبْ ضس ، ٜیىی اظ ٌعیٞ ٝٙب ضا ا٘تربة وٙیس .



وًع مصالح ساختماوی :
ثطاسبس ٘ٛؿ ٔػبِح ثىبض ضفت ٝزض سبذتٕبٖ  ،یىی اظ ٌعیٞ ٝٙب فالٔت ٌصاضی ضٛز .



مساحت سیزتىای سقف دار :
ٔسبحت ظیطثٙبی سمف زاض  ٚتقساز اتبق ٔٛضز استفبز ٜثب شوط تقساز ٔ ٚسبحت شوط ضٛز  .استب٘ساضز ٔٛجٛز ثطای یه ٘فط  14تب 15
ٔتطٔطثـ  ٚثطای ٞط فطز اضبفی  8تب ٔ10تطٔطثـ ظیطثٙب زض٘ؾط ٌطفتٔ ٝیطٛز  ( .ثطاسبس ٔتطاغ ثیبٖ ضسٙٔ ٜبست ٘ ٚبٔٗ است ثٛزٖ
ٔحُ سى٘ٛت تطریع زاز ٜضس ٚ ٜشوطضٛز).



اتاق َای مسکًوی :
 oزض ثبظزیس اظ زاذُ اتبق ثٛ٘ ٝض عجیقی وبفی تٛج ٝضٛز ٞ.سف ث ٝعٛضغیط ٔستمیٓ ضبُٔ تٟٛی ٝاتبق ٘یع ٔیٍطزز .
ٚ oضقیت وف اتبلٟب زلیمبً ثطضسی ضٛز  .زضغٛضت ٔفطٚش ثٛزٖ  ،ظیط آٖ ث ٝزلت ثطضسی ضٛز .
ٚ oضقیت زیٚاض  ٚسمف ٘یع وبٔالً ثطضسی ٔ ٚطبٞس ٜضٛز  .زضغٛضتیى ٝسمف ث ٝغٛضت ٘بیّ ٚ ٖٛسبیط ٔٛاز پٛضیس ٜضسٜ
ثبضس زضغٛضت أىبٖ وٙبض ظز ٜضس ٚ ٜزلیمبً ٔطبٞس ٜضٛز .
 oآضپعذب٘ ٝاظ ٘ؾط لبثُ ضستط ٛثٛزٖ وف  ٚزیٛاضٞب ٚ ،جٛز وف ضٛض  ،ؽطفطٛیی ٔ ... ٚطبٞس ٚ ٜفالٔت ٌصاضی ضٛز .


يضعیت تُزٌ مىدی اس آب آشامیدوی :
زض تىٕیُ ایٗ ضزیف ثبیس یىی اظ ٌعیٞ ٝٙب ضا ثب تٛج ٝث ٝتقطیف ا٘تربة ٕ٘بییس:
زاضای وٙتٛض آة  :زضغٛضتیى ٝذب٘ٛاض اظ ِ ِٝٛوطی ضٟطی استفبزٔ ٜی ٕ٘بیس  ٚزاضای وٙتٛض اغّی سبظٔبٖ آة ثبضس
ضیط ثطزاضت آة فٕٔٛی  :اٌطذب٘ٛاض فبلس وٙتٛض آة ثٛز ٚ ٜاظ ضیط ثطزاضت آة فٕٔٛی استفبزٔ ٜی وٙس .
زض غیط ا٘ػٛضت سبیط ٔٛاضز ثب شوط ٘بْ ضا ا٘تربة وٙیس .
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يضعیت تُزٌ مىدی اس شثکٍ تزق سزاسزی :
زض غٛضتی و ٝزاضای وٙتٛض ضسٕی ازاض ٜثطق ثبضس ٌعی ٝٙا ٚ َٚزض غٛضتی و ٝفبلس وٙتٛض ثبضس ٌعی ٝٙز ْٚضا فالٔت ثع٘یس.



وًع سًخت :
ثطاسبس سٛذت ٔٛضز استفبز ٚ ٜثب تٛج ٝث٘ ٝؾط پبسرٍ ، ٛفالٔتٍصاضی ضٛز.



وًع يسیلٍ گزمایشی :

ایٗ ضزیف ثب تٛج ٝثٚ ٝسیٌّ ٝطٔبیطی ٔٛضز استفبز ٜزض ٔٙعَ  ٚثب تٛج ٝث٘ ٝؾط پبسرٍ ٛفالٔتٍصاضی ٔی ٌطزز .


محًطٍ حیاط مىشل :
ٔحٛع ٝحیبط ٔٙعَ زلیمبً ثطضسی  ٚپس اظ ٔطبٞس ٜتٕبْ جٛا٘ت آٖ زض غٛضتیى ٝاظ ٔػبِح لبثُ ضستط٘ ٛؾیطٔٛظائیه ،
سیٕبٖ ،سٍٙفطش  ٚغیط ٜثبضس  ،ثٟساضتی  ٚزض غیط ایٙػٛضت غیطثٟساضتی تّمی ضٛز .



حمام :
زض غٛضتیى ٝزضٔحُ سى٘ٛت ذب٘ٛاض حٕبْ ٚجٛز زاضت ٝثبضس  ٚتٟٙب افطاز خ ا٘ٛاض اظ آٖ استفبزٔ ٜیٕٙبیٙس  ،پبسد سٛاَ ٔثجت
تّمی ذٛاٞس ضس  ٚاٌط ایٗ حٕبْ زاضای زٚش ٚوف ٚزیٛاضٞبی لبثُ ضستط ٚ ٛاظ آة سبِٓ ٔ ٚغٕئٙی استفبز ٜضس ٚ ٜفبضالة
آٖ ثػٛضت ثٟساضتی زفـ ٌطزیس ٜثٟساضتی تّمی ذٛاٞس ضس ..



تًالت :
زضتىٕیُ ایٗ ضزیف ثبیس تٛاِت ٔٛضز استفبزٛٔ ٜضز ثبظزیس لطاض ٌطفتٚ ٝاٌط زاضای ٛٞاوص  ،زض  ،س ًٙسط ٜسبِٓ ٚوف لبثُ
ضستط ٚ ٛزیٛاضٞب ( اظوف  20سب٘تی ٔتط) لبثُ ضستط ٚ ٛاظ ٔػبِح ٔمب ٚ ْٚزاضای پٛضص ٔٙبست ثب ضً٘ ضٚضٗ لبثُ ضستطٛ
ثبضس  ،ثٟساضتی تّمی ٚزض غیط ایٗ غٛضت غیطثٟساضتی فالٔت ٌصاضی ضٛز .



وحًٌ جمع آيری ستالٍ :
اٌط ظثبِ ٝتِٛیس ضس ٜتٛسظ ذب٘ٛاضٞب  ،تٛسظ ضٟطزاضی جٕـ آٚضی ٔیٍطزز ضٟطزاضی فالٔت ٌصاضی ٌطزز  ،زضغیط ایٙػٛضت
ٔٛاضز زیٍط ثب شوط٘بْ لیس ضٛز .



وگُداری دام ي طیًر :
زض ثبظزیس اظ ذب٘ٛاض (زاذُ حیبط ٔحُ ٔسى٘ٛی ) اٌط زاْ  ٚعیٛض ٍٟ٘ساضی ضٛز ثبیس ٔحُ ٍٟ٘ساضی ثبظزیس  ٚثطحست ٚضقیت
ذب٘ٔ ٝطثٛع ٝفالٔت ٌصاضی ضٛز.
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دفع فضًالت حیًاوی :
ثب تٛج ٝث ٝثبظزیس ٔ ٚطبٞسٚ ٜضقیت زفـ فضٛالت حیٛا٘ی  ،اٌط تٟسیس فّی ٝسالٔت فٕٔٛی تطریع زاز٘ ٜطٛز  ،ثٟساضتی ٚ
زض غیط ا٘ػٛضت غیط ثٟساضتی تّمی ٔی ضٛز .



حیًان خاوگی :
سٛاَ وٙیس و ٝآیب زض ٔٙعَ اظ حیٛا٘بت ذبٍ٘ی ٍٟ٘ساضی ٔی وٙٙس  ،زض غٛضت پبسد ثّی ٘ٛؿ آٖ ضا شوط ٕ٘بییس .

ي ) يضعیت محل کارگاٌ از وظر بُذاشت حرفٍ ای


کارگاٌ خاوگی :
ٔٙؾٛض وبضٌبٞی است و ٝزض ٔٙعَ ٔسى٘ٛی ضرع ٚالـ ضس ٚ ٜتٛسظ سطپطست یب یىی اظ افطاز اٖ ذب٘ٛاض ازاضٔ ٜیطٛز  .ث ٝفٛٙاٖ
ٔثبَ وبضٌب ٜلبِیجبفی و ٝزض ذب٘ ٝضرػی زایط است  .ثسیٟی است وبضٌبٞی و ٝزضة آٖ ٔستمُ اظ زضة ٚضٚزی ذب٘ ٝاست وبضٌبٜ
غیط ذبٍ٘ی ٔحسٛة ٔیطٛز .



تعداد شاغلیه :
ذٛیص فطٔب ٔ :بِه وبضٌبٔ ٜیجبضس و ٝذٛز ضاسب سطپطستی وبضٌب ٜضا ٘یع ثط فٟس ٜزاضز .
زض غٛضت ٔطبضوت افضبی ذب٘ٛاض  ،تقساز آٟ٘ب لیس ضٛز ٕٞ .چٙیٗ تقساز وبضٌط وبضٌب ٚ ٜجٕـ ضبغّیٗ وبضٌط  ٚغیط وبضٌط

(

افضبی ذب٘ٛاز ) ٜلیس ضٛز .


معایىات سالمت شاغلیه :
ٔقبیٙبت سالٔت ضغّی است و ٝث ٝاستٙبز ٔبز 92 ٜلب٘ ٖٛوبضجٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ  ٚثط اسبس آییٗ ٘بٔٞ ٝب  ٚزستٛض  -اِقّٕٟبی
ٔطوع سالْت ٔ ٚحیظ وب ض  ٚتٛسظ پعضىبٖ ٔترػع یب زٚض ٜزیس ٜعت وبض غٛضت ٔیٍیطز .
زض غٛضت اجطای آییٗ ٘بٔٔ ٝصوٛض  ،ا٘جبْ ضس ٜتّمی  ٚزضغیط ایٗ غٛضت ا٘جبْ ٘طسِ ٜحبػ ٌطزز

ٕٞ .چٙیٗ زض غٛضت ا٘جبْ ،

تقساز ٔقبیٙبت ا٘جبْ ضس ٜزضج ٌطزز .


محل استقزار کارگاٌ :
ثب تٛج ٝث ٝثبظزیس  ،یىی اظ ٌعیٞ ٝٙب ا٘تربة ٔ ٚسبحت وبضٌب ٜثط حست ٔتط ٔطثـ زضج ٌطزز .



يضعیت تُداشتی کارگاٌ :
اِف ٚ :ضقیت وف وبضٌب : ٜوف وبضٌب ٜثبیس ٕٛٞاض ٜثس ٖٚحفط ٚ ٜضىبف ثٛزِ ٚ ٜغع٘س٘ ٜجبضس ٚزض غٛضت ِع ْٚلبثُ ضستط ٛثبضس ٚ
زاضای ضیت ٔٙبست ث ٝعطف وفطٛی ثبشز .
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ة ٚ :ضقیت زیٛاضٞبی وبضٌب : ٜزیٛاضٞب ثبیس غبف  ،ثس ٖٚتطن ذٛضزٌی  ٚث ٝضً٘ ضٚضٗ ٙٔ ٚبست ثبضس ٕٞ .چٙیٗ ث ٌٝ٘ٛ ٝای
سبذت ٝضٛز و ٝاظ ٘فٛش فٛأُ ظیبٖ آٚض اظ لجیُ ٌطٔب  ،ضعٛثت  ،سطٔب  ٚغیط ٜث ٝزاذُ وبضٌب ٚ ٜثباِقىس جٌّٛیطی وٙس .

سًاالت مربًط بٍ يضعیت عًامل زيان آير کارگاٌ متعاقبا تًسظ کارشىاسان بُذاشت محیظ يحرفٍ ای مرکس
سالمت جامعٍ ريربظ بررسي يتكمیل خًاَذ شذ.
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